UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE

PROGRAM MASTERAT : RELATII ECONOMICE EUROPENE

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
ANUL II
Cursanţii programului de masterat trebuie sa întocmească în semestrul I al
anului II, 2016/2017, un proiect de cercetare economică pentru disciplina
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.
Proiectul de cercetare va consta în elaborarea unui studiu pe un subiect
din programa disciplinelor studiate în anul I şi anul II, semestrul I .
Pentru realizarea temei de cercetare masterandul îşi va alege un
coordonator al proiectului. Indicat este ca acest studiu să fie parte integrantă
din lucrarea de disertație.
Cerinţele de redactare a proiectului sunt prezentate în anexă.
Lucrarea va fi susţinută în prima zi a sesiunii de iarnă în cadrul unui
colocviu, nota obţinută reprezentând condiţie de promovare, luându-se în
considerare la calculul mediei anuale.
Cursantii care nu se vor prezenta la examen vor sustine colocviul in
sesiunea de restanţe, cu plata taxelor aferente.

CERINŢE DE REDACTARE A PROIECTULUI DE CERCETARE

I.

STRUCTURA PROIECTULUI
1. Titlul proiectului
2. Rezumat (maxim 10 rânduri)
3. Cuvinte/Termeni cheie (3 – 5 cuvinte)
4. Introducere (1 – 2 pagini)
5. Conţinut ştiinţific (10 pagini)
6. Concluzii (2 pagini)
7. Bibliografie

II.

NORME DE TEHNOREDACTARE

Fontul utilizat în redactarea conţinutului va fi Times New Roman, mărime 12, spaţiat
la 1,5 rânduri;
Fontul utilizat la notele de subsol şi/sau surse bibliografice va fi Times New Roman,
mărime 10, spaţiat la 1 rând;
Lucrarea va fi scrisă în limba română, cu diacritice cu numarul paginii centrat în
subsolul paginii;
Prima pagină va fi redactată conform structurii prezentate în anexa 1;
Cuprinsul proiectului trebuie să fie paginat şi prezentat la începutul acestuia;
Bibliografia va conţine minim 8 lucrări de specialitate din literatura naţională şi
internaţională şi va fi ordonată după numele primului autor. Se vor preciza numele
autorului, iniţiala prenumelui, titlul lucrării, editura, anul apariţiei. Bibliografia va
cuprinde obligatoriu şi referinţe Internet, care se vor preciza prin adresa completă a
paginii web (Exemplu: http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap3).
La notele de subsol şi la sursele citate în conţinutul proiectului, se vor preciza numele
autorului, iniţiala prenumelui, titlul lucrării, editura, anul apariţiei şi pagina/paginile
la care se regăseşte citatul sau referinţa respectivă;
III.





CRITERII DE EVALUARE A PROIECTULUI
Originalitatea abordarii
Fundamentarea ştiinţifică a temei abordate
Coerenţă în expunere
Calitatea concluziilor
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